
JUHEND 
KUNSTIOLÜMPIAAD  

2017/2018 õa              Tallinna piirkonnavoor  

Üleriigilise kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 27. jaanuaril 2018 kell 10.00 – 14.00 
Tallinna Kunstikoolis (Kevade tn 4). Piirkonnavooru korraldavad Tallinna Haridusamet ning MTÜ 
Kunstihariduse Ühing.  

Info kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru kohta (juhend, osalejad, tulemused) on Tallinna 
Haridusameti olümpiaadide lehel  http://olympiaadid.haridus.ee. Üleriigilise kunstiolümpiaadi 
juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil  http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid. 
 
Kunstiolümpiaadi üldsätted:  
Olümpiaadi piirkonnavooru eesmärgiks on:  

 andekate õpilaste toetamine ja tunnustamine nende teadmistes ja loomingus; 

 võimalus hinnata õpilaste kunstialaseid teadmisi ja –oskusi kohalikul tasandil ning 
kasutada tulemuste analüüsi riikliku õppekava arendustöös; 

 kunstialase õppetöö avardamine ja õppekavades sisseviidud muutuste rakendamine; 
kunstihariduse ja –kultuuri väärtustamine; 

 kunstiõpetajate koostöövõrgustiku toetamine.  
 
Ülesannete koostamine ja sisu: 
Piirkonnavooru ülesanded koostab üleriigilise kunstiolümpiaadi korralduskomisjon. Teooria- ja 
praktiliste tööde ülesannete koostamisel lähtutakse põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade 
kunsti ainekavadest.  
Korraldus:                                                                                                                                     
Olümpiaad toimub kahes vanusegrupis:  põhikooli III kooliaste (7. -  9. klass ) ja gümnaasium   
(10. - 12. klass). Piirkonnavoorus selgitatakse välja üleriigilisel kunstiolümpiaadil osalevad õpilased 
(olenevalt piirkonnavoorus osalenud õpilaste arvust on üleriigilisel olümpiaadil osalevate  Tallinna      
õpilaste arv 1 – 3 ). Igal koolil on õigus saata Tallinna  piirkonnavooru üks õpilane põhikooli III 
kooliastmest ja üks õpilane gümnaasiumist. 

Registreerimine hiljemalt  17.01.2018  e-maili aadressil  heli.mand@arte.edu.ee  märgusõnaga 
"kunstiolümpiaad".  Teatada õpilase ees-ja perekonnanimi, klass, kool ja juhendaja õpetaja. 

Piirkonnavoor koosneb kolmest osast :;* 

 teoreetiline osa vastavalt kooliastme ainekavale (45 min); 

 praktiline loometöö kohapeal etteantud teemal (120 min);          

 kaasavõetud kodune töö  
a 
Koduse töö teema: MINA OLENGI EESTI   - NB! Vt põhikooli ja gümnaasiumi tõlgenduse erinevusi! 
Maal (akvarell, guašš, akrüül; gümnaasiumil ka õli ja pastell) või  värviline joonistus. Mõõt A3 - A2. 
 
  PÕHIKOOL     GÜMNAASIUM   
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Vormistamine:  
Etikett suurusega 5x10 cm liimida kunstitöö pöördele. Vormistatud arvutil kirjaga Arial – suurus 16 
bold/ paks  

MINA OLENGI EESTI 
Akrüülmaal 
PEETER KASEMETS  
Tallinna Kool, 7a  klass 
2018 
 
Töövahendid ja materjalid: Teooriaküsimuste lahendamiseks võtta kaasa kirjutusvahend. Praktilise 
ülesande lahendamiseks vajalikud töövahendid ja materjalid tagab piirkonnavooru korraldaja.  
Kaasavõetud omaloominguline töö on teostatud osaleja  töövahenditega. 
 
Töökeel on eesti keel. Vene õppekeelega põhikooli õpilastele on teooriavooru küsimused ja praktilise 
osa tööjuhised tõlgitud vene keelde.  

 
Hindamine: piirkonnavooru töid hindab kunstiõpetajatest ja kunstnikest koosnev vähemalt                
5-liikmeline žürii ning selgitab välja mõlema vanuserühma parimad.  
Apelleerimise tingimused: kõik olümpiaadil esile kerkinud probleemid ja lahkarvamused lahendatakse 
kohapeal osapoolte juuresolekul vastavalt otstarbekusele ja/või vajadusele. 
 
Olümpiaadi piirkonnavooru tulemused tehakse teatavaks Tallinna Haridusameti olümpiaadide lehel 
http://olympiaadid.haridus.ee  7. veebruaril 2018.  

Üleriigilisele kunstiolümpiaadile kutsutud õpilaste nimekiri avalikustatakse  Eesti olümpiaadide 
veebilehel olympiaadid@lists.ut.ee  ja MTÜ  Kunstihariduse Ühingu kodulehel www.kunstiharidus.ee   
hiljemalt  20. veebruarill 2018. 
 
Kunstiolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub  5. mail  2017 Tallinnas, Pelgulinna Gümnaasiumis 
(Mulla 7). 
 
Mõjuvatel põhjustel võivad Tallinna õpilased kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus osaleda olümpiaadi 
toimumise päeval (27.01.2018) mõnes teises maakonnas või linnas. Sellest tuleb eelnevalt 
informeerida piirkonnavooru Tallinna korralduskomisjoni esimeest ja saata vastav avaldus Tallinna 
Haridusametile hiljemalt 3 päeva ennem olümpiaadi toimumist.  
 
Tallinna Haridusamet autasustab piirkonnavooru tublimaid õpilasi ja nende juhendajaid–õpetajaid 
ning tunnustab üleriigilises lõppvoorus edukalt osalenud Tallinna õpilasi ja nende juhendajad - 
õpetajad 2018. aasta kevadel. 
 
 
 
Heli Mänd 
kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees 
Tallinna Arte Gümnaasium 
heli.mand@arte.edu.ee 
6515464, 5262997 
 
 
Egle Vospert 
Tallinna Haridusamet 
egle.vospert@tallinnlv.ee 
640 4597  
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